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8. januar:  

Repræsentanter fra 

Jonstrupsamlingens 

Venner 

”Nytårskur” 

Kom og mød bestyrelsen og andre frivillige til en snak 

om ideer og forslag til samlingens aktiviteter nu og i 

fremtiden – og se samlingens særudstilling: ”Se, lær og 

forstå om anskuelsesundervisningen og dens tavler”. 

 
5. februar: 

Signe Holm-Larsen, 

frivilliggruppen 

Kostskoletraditioner og elevplakater 

I det i 2021 genfundne historiske lærerbibliotek lå der 

en stor bunke elevproducerede plakater om mindevær-

dige dage i kostskolelivet på Jonstrup. Signe Holm-

Larsen viser nogle af plakaterne og fortæller om de tra-

ditioner, som er forbundet med dem. 

 
5. marts: 

Jens Tommerup, 

skolehistoriker, 

cand.pæd.  

Gottlieb Christensen og Gammelholm Skole            

Gottlieb Christensen er bl.a. kendt for de anskuelses-

modeller, han udviklede, så børn kunne se og afprøve, 

hvordan en pottemager arbejdede, eller et møllehjul 

fungerede .Som leder af Gammelholm Skole, hvor bl.a. 

Niels Bohr gik, var han en pædagogisk fornyer. 

 
2. april: 

Anne Sørensen og 

Signe Holm-Larsen 

Frivilliggruppen 

Jonstrups bygningshistorie og QR-vandring 

Kom med på en lille vandring omkring de smukke se-

minariebygninger, hør om deres spændende og til tider 

dramatiske historie. Samtidig kan du opleve og afprøve 

den nye QR-rute Hvis man har lyst, kan man deltage i 

en quiz om bygningshistorien.   

30. april: 

Niels Bødker 
Thomsen, 
Værløseegnens 
historiske Forening 

Om Jonstrup før og efter reformationen 

 Hør om det gamle Jonstrup 1200-1660 - fra Hvide-

slægtens storgård ved Søndersø til Kongens Høeng og 

om Jonstrup Hovedgaard og Jonstrup Bondeby ud fra 

flere arkæologiske udgravninger i området . Fotoet ses 

udgravninger af Jonstrup Bondeby i 2008.  

4. juni: 

Ebbe Forsberg, tidl. 
sekretariatsleder i 
privatskolefore-
ningen mv. 

De frie skoler – før og nu  

Ebbe Forsberg giver et historisk rids af ”de frie skoler” 

med højdepunkter fra friskoleloven i 1855 ,og skoler-

nes aktuelle vækst i disse år. Han fortæller også om de 

frie skolers lærere, hvoraf nogle kom fra Jonstrup. På 

fotoet ses Skanderborg realskole. 
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